Wprowadzenie
Drodzy Animatorzy, Katecheci, Duszpasterze i Przyjaciele
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny zeszyt misyjnej formacji dzieci pt.
„Owoce Ducha Świętego”. Chrześcijanin bowiem może być rozpoznany
tylko w jeden sposób: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Wsłuchani w głos
Kościoła powszechnego, podejmujemy temat obecności Ducha Świętego
w naszym życiu – indywidualnym i wspólnotowym. Ten, który ożywia
w nas miłość Chrystusa i uzdalnia do „owocowania” w świecie, będzie
towarzyszył wszystkim naszym tegorocznym spotkaniom.
W niniejszych materiałach zawarliśmy szereg aktywizacji i pogadanek, które mają na celu wesprzeć starania katechetów, wychowawców
i rodziców w prowadzeniu dzieci ku bardziej świadomemu i pełnemu
życiu chrześcijańskiemu. Każdy temat miesiąca jest związany z konkretnym owocem Ducha Świętego. Dzieci aktywnie i w grupie uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, przewidywania konsekwencji swoich
działań i dokonywania bardziej świadomych wyborów.
Zasady zdrowego odżywiania dotyczą tak samo ciała, jak i ducha.
Stąd też w scenariuszach spotkań znajdują się aktywizacje zachęcające
do postaw i działań mających na celu integralny rozwój, czyli troskę
o zdrowie nie tylko w wymiarze duchowym, ale także fizycznym i psychicznym. Dzieci same będą mogły się przyjrzeć, czym karmią swoje
ciało, umysł i serce oraz jakie są tego konsekwencje dla ich zdrowia
i samopoczucia w szerszej perspektywie – zarówno dla nich samych, jak
i w relacji z innymi.
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Materiały zawierają 10 tematycznych spotkań, różnorodnych i bogatych, z których można wybrać treści i aktywizacje na potrzeby konkretnej
grupy, uwzględniając wiek uczestników, możliwości czasowe, techniczne
oraz miejsce. Każde spotkanie opiera się na trzech filarach, które wiążą
się z tematem:
I. Weź i „posmakuj” – to pierwsza część spotkania nawiązująca do rzeczywistości i doświadczeń dzieci. Przez gry, zabawy lub pogadanki uczestnicy sprawdzają, jak „smakuje” dany owoc Ducha Świętego – uprzejmość,
dobroć, wierność... w ich codziennym życiu.
II. Jesteś tym, co jesz – to część, w której przez aktywizację dzieci
dostrzegają konsekwencje własnych wyborów. Uczą się szukać dobrych
źródeł inspiracji, sił i energii do realizacji wybranych celów, zdobywania
potrzebnych cnót lub umiejętności. Mocny akcent położony jest tutaj na
słowo Boże, sakramenty święte i praktykowanie uczynków miłości.
III. Daj się „zjeść” – ostatnia część spotkania odnosi się do relacji
z innymi i misyjnego zaangażowania. Są w niej także przykłady ludzi
(głównie bardzo młodych), którzy pięknie „zaowocowali”, stając się
inspiracją dla całego Kościoła. W tej części dzieci podejmują już konkretne działania, które „owocują” w życiu szkolnym, rodzinnym i parafialnym. A przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci także w życiu dzieci
w krajach misyjnych i wspólnocie Kościoła powszechnego. To czas na
włączenie się w konkretne inicjatywy PDMD zgodnie z okresem roku
liturgicznego (np. Niedziela Misyjna, Kolędnicy Misyjni, Misyjny Dzień
Dzieci itp.).
Poza ogniskiem misyjnym
Bogactwo pomysłów i aktywizacji w tej publikacji sprawdzi się także
w pracy z dziećmi spoza ogniska misyjnego, dlatego gorąco zachęcamy
do sięgania po nią opiekunów innych grup duszpasterstwa dzieci. To
również świetny wybór „na start” dla tych, którzy w tym roku chcą rozpocząć przygodę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi.
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W trosce o Wasz czas…
– Przygotowaliśmy zestaw pomocy – załączniki opracowane tematycznie do każdego spotkania. Załączniki, np. teksty źródłowe, znajdują
się na końcu konspektu spotkania, pozostałe na płycie CD dołączonej do
materiałów;
– Przygotowaliśmy również praktyczny zestaw pomocy przewidziany
do realizacji treści konspektu na początku każdego spotkania pt. „CO
TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?”.
Na co zwrócić uwagę?
• Konspekty zawierają wiele propozycji, by móc pogłębić temat z różnych stron. Animator jest zaproszony do wyboru treści i aktywizacji
z uwzględnieniem wieku uczestników, możliwości czasowych i technicznych.
• Zapraszamy do ekspozycji prac dzieci, np. z działania w grupach,
by promować ich twórczość, dzielić z innymi to, „czym żyje” ognisko
PDMD, wzrokowo powracać do tematu danego miesiąca. Będzie to
możliwe tam, gdzie dzieci spotykają się w stałym miejscu. W warunkach
szkolnych czy parafialnych warto zapytać o możliwość stałego korzystania z gabloty czy tablicy informacyjnej na potrzeby ogniska misyjnego.
• Wskazane jest, by animator brał czynny udział w aktywizacjach, aby
scalać grupę i wytwarzać ducha „wspólnoty”.
• Zapraszamy do dzielenia się z Sekretariatem Krajowym PDMD własnymi pomysłami oraz rocznym rytmem pracy z dziećmi – czekamy na
informacje, ciekawe zdjęcia, sprawozdania dzieci. Dzięki tym wiadomościom będziemy mogli promować pracę Waszych ognisk w parafiach
i szkołach. Na informacje od Was czeka „Świat Misyjny”, strona internetowa i fanpage FB PDMD.
• Aby być na bieżąco, czym aktualnie żyje PDMD w Polsce i na świecie,
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zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.dzieciom-misji.
missio.org.pl/ oraz mediów społecznościowych www.facebook.com/
Papieskie-Dzieło-Misyjne-Dzieci-459258154167958/. Na tej stronie
można znaleźć zarówno stałe informacje dotyczące działalności PDMD,
jak też wiadomości o ciekawych inicjatywach, konkursach i akcjach.
Życzymy owocnej i twórczej pracy oraz obfitego „owocowania”
w miłości Chrystusa!
Redakcja
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